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SUNUŞ
Değerli Genç Arkadaşlarım,
Kocatepe Gençlik Fuarı, bu yıl üçüncü kez siz-

lerin yoğun ilgi, yüksek coşku ve değerli katkı-
larınızla Kocatepe Camii’nin hepimizi kuşatan 
manevi ikliminde gerçekleşiyor. Her yıl olduğu 
gibi bu yıl da düşünce, edebiyat, kültür ve sanat 
dünyamızın ustalarıyla bir araya gelecek ve ina-
nıyorum ki belirlenen tema etrafında son derece 
verimli müzakerelerde bulunacağız.

Bu yıl katılımcı kuruluşlarımızla bilrikte “bilgi, 
eylem, ahlak” kavramlarını gündeme taşıyoruz. 
İbni Kuteybe’nin bir sözü var, der ki “eylem ol-
madan bilgi ve dahi bilgi olmadan eylem talep 
edilemez”. Yani geleneğimizde bilgi, belirli bir 
amaç için çıkılan bir eylem biçimidir. Bunun 
için denilmiştir ki bilgi ve eylem ikiz kardeştir. 
Halbuki bugün adeta bir evrende düşünürken, 
başka bir evrende inanıyor, bir başka evrende 
eyliyoruz.  Akıl, tefekkür, bilgi ve erdem silsilesi 
dağılmış durumda. İşte dört gün boyunca müza-
kereye açacağımız “bilgi, eylem, ahlak” teması-
nın çıkış noktası hepimizi ilgilendiren bu sorun 
alanına işaret ediyor. 

Bu vesileyle KAGEM olarak yürüttüğümüz bü-
tün gençlik çalışmalarında önemsediğimiz bir-
kaç hususun altını çizmek istiyorum.

Her şeyden önce siz gençler için hazırladığımız 
ortamlarda sözü size teslim etmeyi önemsiyo-
ruz. Size güveniyor, size inanıyoruz. Biliyoruz 
ki öğrenmenin en etkili yolu deneyimdir. Sizler 
için başta Kocatepe Gençlik Fuarı olmak üzere 
çeşitli düzeylerde ortamlar hazırlamamızın en 
önemli saiki de budur. 

Akademik ve entelektüel ilgilerinizi sağlam bir 
zeminde derinleştirmeniz için sizlere destek ol-
maya çalışıyoruz. Bunu yaparken kolay ve kısa 

yolların değil, uzun ve meşakkatli yolun takip 
edilmesi gerektiğini sizlere her zaman hatırlatı-
yoruz. Samimiyet, titizlik ve dikkat yol tutuşu-
nuzun en önemli ilkeleri, bilgi ve inanç ise azı-
ğınız olacaktır.

Elbette dünya üzerindeki her bir mazlumun 
sesini duyacak, kötülüğe karşı hep birlikte mü-
cadele edecek, mağdur ve mazlum coğrafyaların 
sızısını yüreğimizde taşımakla kalmayacak, on-
lara uzanan el olmak için çabalayacağız. 

Bütün bunları yaparken farklı fikirlere, fark-
lı düşüncelere karşı öteleyici ve ötekileştirici 
tutumlarla da aynı şekilde mücadele etmek ge-
rektiğini ifade etmek isterim. Fikre karşı fikir-
le, düşünceye karşı yine düşünceyle mücadele 
edilmelidir. Bunun için denilmiştir ki, “bârika-i 
hakikat, müsâdeme-i efkârdan doğar”. Yani ha-
kikatin kıvılcımı, fikirlerin çatışmasından çıkar. 

Bu yıl Kocatepe Gençlik Fuarımız, on beşi ulu-
sal çapta olmak üzere düşünce, kültür, sanat, in-
sani yardım gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yü-
rüten otuz sekiz gençlik oluşumuna ev sahipliği 
yapıyor. Diliyorum ki bu bereketli platform, bu 
yıl da hepimiz için yeni fikirlere, yeni tanışma-
lara, yeni dostluklara, yol arkadaşlıklarına vesile 
olsun. Zihnimizi ve ruhumuzu besleyeceğimiz 
dolu dolu günler ve akşamlar geçirelim. 

Bu vesileyle Fuara katkı veren tüm konukları-
mıza, tüm paydaş kuruluşlara ve bütün bu çalış-
maların mutfağında gayret, azim ve en önemlisi 
samimiyet ve titizlikle çalışan genç arkadaşları-
mıza şükranlarımı sunuyorum.

Hicret K. TOPRAK
Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM Müdürü
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Bilgi Ahlakı

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla,
Bilginin insanoğlu için ne derece vazge-

çilmez öneme sahip olduğu, İslâm’ın bilgiye 
ne kadar de-ğer verdiği, Müslüman fert ve 
toplumların bilgi ve hikmetle donanması-
nın nasıl ehemmiyet taşıdığı bilinen gerçek-
lerdir. Bizler, bilginin hikmetle buluştuğu, 
ilmin irfanla yoğrulduğu, âlimin ahlâkla 
bezendiği bir medeniyetin mensuplarıyız. 
Farkını bilgi ile ortaya koyan ama bunu, 
bilginin malzemesinde veya türünde değil, 
bizzat onun ahlâk ve sorumluluk boyutunda 
arayan, hatta bilgiyi ahlâk ve hikmetle öz-
deşleştiren bir anlayışın evlâtlarıyız.

Çağdaş iletişim teknolojileri sayesinde bil-
ginin salt enformasyona, enformasyonun 
da eğlence sektörüne dönüştüğü ve giderek 
enformatik bir cehaletin ve kirliliğin ege-
men olduğu dünyamızın hâli, bilgiden çok 
“bilgi ahlâkını”, bilgi-insan ilişkisinin ahlâkî 
boyutunu düşünmemizi gerekli kılmakta-
dır. Daha bilgili olmak; daha ahlâklı, daha 
erdemli ve daha doğru olmak anlamına gel-
memektedir. İlginçtir, aklın şaşırtıcı ve sı-
nırları zorlayan ilerlemelerine tanıklık eden 
çağımız, akıl gibi bir nimeti kötüye kullan-
manın da en vahim örneklerini görmüş, in-
sanlığa barış yerine savaş ve terör getirmiş-
tir. Geçen yüzyılda, bilim ve teknik alanında 
yaşanan gelişmeler barışa değil, sanki sava-
şa ve teröre hizmet etmiştir. Tüketim hırsı, 
lüks talebi, bencillik ve açgözlülük hastalığı 

sınır tanımaz boyutlara ulaşmıştır. O halde 
bir defa daha düşünmemiz lazımdır: Ahlâk-
tan uzak üretilen bir bilgi, etikten yoksun 
gelişen bir bilim, insanlığa ne kadar umut 
ve huzur vaat edebilir?

Bunlar sadece batılı/seküler bilgi için de-
ğil, varlık sebebi ahlâk olan dinî bilgi için 
de büyük ölçüde söz konusudur. Günümüz-
de dinî bilginin maddî imkânları geçmişe 
göre büyük bir gelişme göstermiş, eğitimli 
insanlar, yayınlar ve teknik imkânlar ciddi 
anlamda artmış olsa da bilgi düzeyindeki 
gelişmelerin bireysel ve toplumsal hayatta 
ne derecede bir ahlâk ve sorumlulu-ğa dö-
nüştüğü oldukça tartışmalı bir husustur.

Ahlâk alanı olarak bilgi ahlâkı
Modern zamanlarda başta ahlâk felsefesi 

olmak üzere bilimsel anlamda ahlâkla ilgi-
li çalışmalar ciddî bir gelişme göstermiş ve 
farklı alanlarda zengin bir literatür oluş-
muştur. Bütün bir insanlığı bağlayan ge-
nel ahlâk ilkelerinden söz edildiği gibi, her 
meslek için kendine has bir ahlâk alanından 
da bahsedilmektedir. Doktorların, hâkim-
lerin ya da idarecilerin ahlâk ile bağı irde-
lenirken “bilginlerin ahlâkı” da özel olarak 
anılmaktadır. Ancak salt “bilgi ahlâkı”ndan 
söz edilmemektedir. Müslümanların, ilmi, 
ahlâk ve sorumluluk olarak gören bir an-
layışı temsil etmeleri gerektiğine dair inan-
cımızdan dolayı biz, “bilgi ahlâkı” tabirini 
kullanmayı tercih ediyoruz. Zira unvanı, 
mesleği, çalışma alanı ne olursa olsun, bilen 
insan, sorumlu insandır ve bu bilgi ile ataca-
ğı her adımın ahlâkî olması gerekmektedir.
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Kurumsal bilgi ve ahlâk
Bilginin kurumsal bir nitelik kazanma-

sı bu çağa özgü bir durum değildir. Ancak 
modern zaman-larda eğitimin ideolojik bir 
çehre kazanması, kurumsal bilgiyi zorun-
lu hâle getirmiştir. Bu durumun belki de 
en ağır bedeli, başta kurumun kendisinin, 
onun verdiği rütbe ve payelerin, hi-yerarşik 
düzen ve diplomanın, varlık sebebi “haki-
katin üstündeki perdeyi kaldırmak” olan 
bilgi-nin önüne geçmesidir. Söz konusu 
kurumların doğrudan güç ve iktidarla kur-
dukları ilişkiler, bil-ginin salt gerçeği ortaya 
çıkarmasına engel olabilmektedir. Herhangi 
bir insanın bir akademi çatı-sı altında faali-
yet göstermesi, bir dizi sıfatlar ve unvanlar 
taşıyor olması onun ilim adamı olduğu an-
lamına gelmez. Ne var ki bu tür unvanlara 
sahip olanlar, güç ve iktidar tarafından bil-
gili ol-dukları gerekçesiyle tercih edilmekte-
dir. Zira halk üzerinde bırakacağı tesir açı-
sından baktığımızda, yalınkat bir düşünceyi 
sıradan birisine söyletmekle, unvan sahibi 
birisine söyle-tmek arasında ciddi anlam-
da fark bulunduğu açıktır. Dolayısıyla bilgi 
ahlâkı üzerinde düşünürken, bilginin ku-
rumsal niteliğinin ahlâk örgüsünü ne denli 
etkilediği ayrıca ele alınmalıdır.

Eleştirel bilgi ve ahlâk
Bilgi, tarih boyunca işlevsel olarak genel-

likle iki amaçla kullanılmıştır. Bunlardan 
ilki, statüko adına mevcut durumun kalıcı 
olmasına katkı sağlamak; ikincisi ise, var ola-
nı yeterli görmeyerek daha iyiye ve doğruya 
yönlendirmektir.

Bilgi ahlâkına göre birincisi doğru değil-
dir. Zira mevcut olan, mevcudiyetini idame 
kaygısıyla içinde barındırdığı yanlışlıkları, 
zulüm ve baskıları sürdürme eğilimindedir. 
Kurulu düzen her zaman hakikatin ortaya 

çıkmasını istemeyebilir. Böyle olunca bilgi 
eleştiri niteliğini yitirir ve eleştirel olmayan 
bilgi de ahlâktan uzaklaşma eğilimine girer. 
Halbuki bilginin, var olanı sınırları içine hap-
setmek yerine besleyerek geliştirmesi, insan 
ve toplum hayatını daha iyiye, güzele ve doğ-
ruya taşıyan bir vasıta olarak işlev görmesi 
gerekir ki, bunu da ancak sağlıklı eleştiri 
süzgeçlerinden geçirilerek başarabilir. An-
cak eleştiride adalet ilkesinden hiçbir zaman 
ödün verilmemelidir. Bir ilim adamı eleştiri-
de adalet ilkesini göz ardı ederse, bu durum 
hem onun gü-venilirliğini ortadan kaldırmış, 
hem de bilgi ahlâkını zedelemiş olur.

Bilginin ahlâkı ve tarafsızlık
Modern zamanlarda bilginin ahlâkı denilin-

ce üzerinde en çok durulan hususlardan bi-
risi de ta-rafsızlık ilkesidir. Bu ilke ilk bakışta 
önemli bir ahlâk kaidesi gibi görülebilir. Ne 
var ki tarafsız-lık ilkesinden ne kastedildiği 
son derece önemlidir. Kime göre ve nasıl bir 
tarafsızlık? Her şeyden önce ilim adamı tama-
men tarafsız olabilir mi? İlim adamının taraf-
sız olması ne kadar mümkün veya ahlâkîdir? 
Hakikat arayıcısı olan ilim adamı, hakikatten 
yana taraf değil midir? Öyleyse bir ilim ada-
mının tarafsızlık ilkesi, bilgi ahlâkına gösterdi-
ği hassasiyet bağlamında ele alınmalıdır.

 Geleneksel kaynaklarda bilgi ahlâkı ve il-
min âdâbı

Bilgi-ahlâk ilişkisi açısından mihver nokta-
sı, bilginin elde ediliş gayesi ve buna uygun 
kullanımı-dır. Bu hususta hadisçilerin serlev-
ha yaptıkları bir hadis vardır: Resûl-i Ekrem 
(sas) şöyle buyur-muştur: “İlmi, âlimlere karşı 
övünmek, cahillerle münakaşa etmek ve insan-
ların teveccühünü kazanmak için öğrenmeyi-
niz. Kim böyle yaparsa, o kimse ateştedir.” (İbn 
Mâce, Sünnet, 23)
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Hadis musannefatımızın “Kitâbü’l-ilm” bö-
lümlerinde rivayetlerin yoğunlaştığı diğer bir 
husus ise, ilim-amel bütünlüğüdür. Bilgi bi-
zatihi faydaya işaret eden bir anlam dünya-
sına sahiptir ancak amel olarak pratik haya-
ta yansımayan bilgi dinimizce faydasız kabul 
edilmiş ve bu durum Hz. Peygamber’in (sas) 
dualarında şu şekilde yer almıştır:“Allah’ım, 
faydasız bilgiden, saygı duymayan kalpten, 
doymak bilmeyen nefisten, yaş dökmeyen 
gözden ve dikkate alınmayan duadan sana 
sığınırım.” (Tirmizî, Deavât, 68)

Âlimin ahlâk ile sınavı, niyetini ve “her 
şeyi hakkıyla bilen” Yüce Yaratıcı karşısın-
daki duruşunu her daim gözden geçirme-
sini gerektirir. Bilgi elde etmedeki amacı, 
hakikati kavrayarak Hakk’a yakınlaşmak 
olmalıdır. Zira Allah Resûlü’nün ifadesiyle, 
“Aziz ve Yüce olan Allah’ın rızası için öğre-
nil(mesi gerek)en bir ilmi, sırf dünya menfa-
ati elde etmek için öğrenen bir kimse kıyamet 
günü cennetin kokusunu (dahi) alamayacak-
tır.”(Ebû Dâvûd, İlim, 12)

Diğer yandan, kaynaklarımızda “İlmin 
Âdâbı” başlığı altında yer verilen rivayet-
ler tevazu, hilm, vakar ve sekinet kavram-
larını ilimle birleştirmek gerektiğine işaret 
ederler. Resul-i Ekrem (sas) ilim talibinin 
mütevazı, sekinet ve vakar sahibi olması ge-
rektiğini bizlere hatırlatmış, “Allah’ım ilmi-
mi artır; vakarımı artır.” (İbn Mâce, Sünne, 
23) diye dua etmiştir. Takva ile ilim-amel 
ilişkisi, üzerinde durulması gereken çok 
önemli bir konudur. İlimle hilm arasındaki 
ilişki pek çok kitapta yer almaktadır. İmam 
Gazzali bilginin haşyet, huşu, tevazu, zühd 

ve hilm sahibi olması gerektiğini ifade eder. 
Hilm, sefeh ve cehlin zıddı manasındadır. 
Yoksa dilimizde kullanıldığı manasıyla uy-
sallık ve yumuşaklık manasında değildir. 
Eğer bir insan bilgi ve hikmetle donanmış-
sa, bilgi ve hikmete uygun sekinet ve vakara 
sahip olmuşsa, söz konusu bilgi ve hikmeti 
bir ahlâk ve sorumluluk olarak pratik ha-
yata aktarmışsa, artık o kişinin ahlâkî her 
davranışı hilm adını alır. Artık ilim ve hilm 
birleşmiştir. Hz. Peygamber (sas) de, “Hilm 
kadar ilme yakışan bir şey olmaz.” (Dârimî, 
Mukaddime, 48) buyurmuşlardır. Hilm sa-
hibi bilge insan, konuştuğunda ilimle konu-
şur, sustuğunda hilmle susar.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, bilgi, sahibi-
ni kendisine, topluma, tabiata ve en niha-
yetinde Allah’a karşı sorumlu hâle getiren 
bir nitelik taşır. Bugün bilgi hakkındaki 
sorumsuzluk ve istismarın dünya üzerinde 
oluşturduğu maddi-manevi tahribat, bizleri 
bilgi ahlâkı üzerinde daha çok düşünmeye 
mecbur bırakacak boyutlardadır. İnsanlığın 
faydası için üretilmesi ve kullanılması gere-
ken eşsiz bilgi birikimlerinin ahlâk ile bağı 
kesilince yaşananlar, üzücü, ürkütücü ve bir 
o kadar düşündürücüdür. Bu bağı onarmak, 
bilgi, sorumluluk ve ahlâkı bir arada yaşat-
mak gibi bir vazife, İslâm kültür ve mede-
niyetinin temsilcileri olarak bizlerin uhde-
sindedir.

Da ha bil gi li ol mak; da ha ahlâk lı, da ha er dem li ve da ha doğru 
olma k anlamına gelmemektedir. İlginçtir, ak lın şa şır tı cı ve 
sınırları zorlayan iler le me le ri ne ta nık lık eden çağımız, akıl gibi 
bir nimeti kötüye kullanmanın da en vahim örneklerini görmüş, 
insanlığa barış yerine savaş ve terör getirmiştir. 
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“Bilgi, sahibini kendisine, topluma, tabiata ve en nihayetinde 
Allah’a karşı sorumlu hâle getiren bir nitelik taşır. Bugün 
bilgi hakkındaki sorumsuzluk ve istismarın dünya üzerinde 
oluşturduğu maddi-manevi tahribat, bizleri bilgi ahlâkı üzerinde 
daha çok düşünmeye mecbur bırakacak boyutlardadır.”
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İlk bakışta ahlak, bilgi ve eylemden ayrış-
maz gibi durmaktadır. Çünkü ahlak yalnızca 
eylemde ortaya çıkar ve ahlaklı olmak belli 
bir düzeyde bilmeyi gerektirir. İkinci bakışta 
ise bu ilişki tuhaf bir tad alır. Ahlak kavra-
mının eylemi yoktur. Ahlaklanmak, ahlaklı 
davranmak anlamına gelmemektedir. Yani 
ahlak zihinde eylemden soyutlanmış bir 
alanda tartışılabilmektedir. Bu alanda ahlak 
bilişsel bir düzeye çekilir. Ve ahlak hakkında 
konuşabilmek, ahlaka ilişkin kavramlar ve 
bilgi üretebilmek ahlaklı olmaktan ayrışır. 
Ahlak, bilgi olduğundan eylemden soyutla-
nır hale gelmektedir. Bilginin, ahlakı eylem 
dışına çekebiliyor, dahası ahlakı örtbas ede-
bilir olması bilgi, ahlak, eylem iliişkisini işkil-
li kılmaktadır. 

Eylem, üzerine konuşulduğunda -yani bil-
gi alanına çekildiğinde- ahlakiliğinde ödün 
vermeye başlamıştır bile. Çünkü bilinen ah-
laklı davranış, gösteriş, riya olmaya meyyal-
dir. Ahlaka uymayan eylem bilgi alanına ta-
şındığında ise, ahlaklıymış gibi gösterilebilir 
olmaktadır. Zira soyutlandığı anda ahlakın 
ne olduğunu bilgi belirler. Bilginin ne oldu-
ğunu ise ahlak belirlememektedir. Bu ikilemi 
doğru bilgi veya sahih bilgi gibi kavramlar-
la çözmeye çalışmak, sorunu farklı bir alana 
çekmekten başkası değildir. Çünkü bilginin 
doğruluğu da soyut bir alanda tartışılmakta-
dır ve kendi içinde bilişseldir. 

Geriye bilginin ahlakî olabilirliği kalmak-
tadır. Ancak bunun için bilgiyi bir eylem 
olarak düşünmek durumundayız. Bilmek 
ahlaklı bir eylem olabilir. Ve bilgi, yalnızca 
bilmek olduğunda ahlakın belirleyiciliğine 

tabiidir. Doğru bilgi üzerine konuşmak güç, 
fakat -en azından bilen kişi için- bilmenin 
sıhhati mümkün. Doğrusu fıkıh usulünde 
sıkça tekrarlanan ‘doğru içtihatta iki, yanlış 
içtihatta tek sevap yazılır’ ifadesi, bilmenin, 
karar vermenin sıhhati üzerine kurgulanmış-
tır: Sahih bilmek, yanlış sonuca vardığında 
bile erdemdir. 

Öyleyse eylem ve ahlak her zaman tehli-
kededir. Çünkü her zaman üzerine konuşu-
labilir durumdadır. Herhangi bir eyleminiz 
son derece ahlaklı, sahih ve samimi olabilir. 
Fakat günün birinde o eyleminiz üzerine 
konuşursunuz. Bir de bakmışsınız, o eyle-
minizi gururunuza alet etmişsiniz veya bir 
gösteriye, bir gösterişe dönüştürmüşsünüz. 
Zaman vaktiyle iyi ahlaki olan bir durumu 
işkilli konuma düşürebilir. Çünkü tamam-
ladığınız andan itibaren sizinle geçmiş ey-
leminiz arasındaki ilişki artık yalnızca bilgi 
üzerinden kurgulanabilir. Bu kurgu her za-
man yeni bir kurgudur. Her zaman dönüştü-
rücüdür. Bu yüzden eyleminiz ilk sıhhatini 
koruyamaz. Bilgi onu dönüştürür. Dil dün-
yasına dahil eder. Yoruma açık kılar. Öyley-
se belki de yalnızca bilincinde olmadığımız 
erdemlerimiz değerlidir. Ve belki bu yüzden 
amel defterimiz sürprizlerle dolu olacak. 
Çünkü (olur ya) amel defterimiz sağdan ve-
rilirse orada ağır gelen sevaplarımız, işleyip 
üzerine konuşmadığımız, farkında olmadı-
ğımız, unuttuğumuz sevaplarımız olacaktır 
kim bilir. Gülümsemek de sadakadır sonuç-
ta. Ve (olmasın da) sol taraftan gelirse def-
terimiz, unuttuğumuz değil, üzerine konu-
şarak güzelleştirdiğimiz ameller şaşırtacak 

Hiç Bilen Bir Olur mu?

Hasan KARACA
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bizi. Çünkü her kötülük kılığıyla, kılıfıyla 
gelir. İyiliğin kıyafeti yoktur. 

Ancak olay bundan da daha karmaşık dur-
maktadır. Yalnızca geçmişte yaptığımız kö-
tülüklere kılıf bulmayız. Kötülük geldiğinde 
biz onun kılıfını zaten hazırlamışızdır. Bil-
mek, bildiklerini dile getirmek, bir yönüyle 
gelecekte işleyeceğimiz kötülüklere gömlek 
dikmektir. Çünkü o gömlekler olmasa, o kö-
tülükleri işleyemezdik. 

Bilgi, ahlak, eylem kargaşa dolu bir üçle-
me. Bilmeden eylemek eğreti, bile bile eyle-
mek sakıncalıdır. Belki bu yüzden Kur’an bi-
lip salih amel işleyene değil de, inanıp salih 
amel işleyene vurgu yapmaktadır. Belki de 
iyi olanı bilme gibi bir seçeneğimiz yoktur. 
Belki de gerçekten tek bildiğimiz, hiçbir şey 
bilmediğimizdir. Yaptığımızın iyi olduğuna 
inanmak durumundayız. Sonuçta inandığı-
mızdan başka neyin hesabını verebiliriz ki. 
Çünkü bu dünyada ne yaptıysak inandık da 
yaptık. İyi ve doğru olduğuna inandık. Veya 
kendimizi inandırdık. 

Ne var ki tüm bu söylediklerimiz de bir 
bilginin gösterdikleri veya kendini göster-
mesi, gösterişi. Yani bilgi kendini de konu 
edinebilmektedir. Ve belki o zaman ahlakla 
farklı bir ilişkiye girmektedir. Bilginin ken-
dine dönük tavrı bilgelik olarak yansıyabilir. 
O zaman onda ahlak umarız. Çünkü bilme-
yen yoktur. Yalnızca bilmediğini bilmeyen 
vardır. Belki bu yüzden bilenle bilmeyen bir 
değildir.

“Sahih bilmek, yanlış sonuca 
vardığında bile erdemdir.”
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Yaratılmış tüm varlıklar birtakım vasıf ve 
becerilere sahiptir. Varlıklar, en basitinden en 
karmaşığına çok sayıda özelliği bünyesinde 
barındırır. İnsan, kendisi dışındaki tüm canlı 
ve cansız varlıkların sahip olmadığı, yalnızca 
insana has birtakım nitelikleri taşır. İnsan; dü-
şünen, akleden, soran, sorgulayan, araştıran, 
soruşturan bir varlıktır ve bu iradi temelli du-
rumla insanın eşref-i mahlûkat olma yolunda 
ilerlemeler kat etmesi beklenir. Felsefe, ede-
biyat, sanat ve bilim oluşumunu sağlayan ve 
hızlandıran da insandır. İnsandan beklenen, 
düşünce ve bilgisiyle ahlakı buluşturmasıdır. 
Çünkü ahlakın olmadığı düşünce ya da ahlaki 
olmayan düşünce evrensellik ve güncelliğini 
koruyamaz, bir müddet gündemde kaldıktan 
daha doğrusu gündemi işgal ettikten sonra 
müstahak olduğu çöküntüye uğrar.

Ahlak, bilginin en önemli bileşenlerinden 
biridir. Ahlak, bilgiye seviye atlatan, bilgi-
yi kıymetlendiren felsefi ve manevi bir özne 
olarak düşünülmelidir. Ahlakın konusu iyi 
ve kötü olmakla birlikte, ahlaklı olan şey iyi-
dir, iyi olan ahlakidir; ahlakın katılmadığı şey 
kötüdür, kötü olan ahlaktan bir nüve dahi ta-
şımaz şeklinde yaygın bir yorum yapılmakta-
dır.  Burada iyi ve kötü olan şey diye tabir et-
tiğimiz başlıkların altını durdurmamız yararlı 
olacaktır. Bilgiyi nerede tanımlamak, nereye 
yerleştirmek gerekmektedir? Bu da başlı ba-
şına bir sorundur. Bilginin iyi bir şey olduğu 
varsayımı, onun ahlakî olduğunun bir göster-
gesidir. Burada ahlakîlik bir sebeptir. Tersten 
bakıldığında bilgi, ahlakî olmayı gerektirir. 
Burada sebep bilginin kendisidir. İyi olanın 
bilgisi bize bilginin de iyi bir şey olduğunu 
söylemektedir. 

Peki ahlakî bilgi nasıl olur veya olmalıdır? 
Bilginin kendisi mi yoksa aktarımı mı ahlakî 
olur? Bilginin erdemle birleştirilmesi onun 
ahlakîliği için yeterli midir? Bilgi bir yol izler, 
kazanım, birikim ve paylaşım süreci vardır. 
Birikim sürecinde kişi, çeşitli araçlar yoluyla 
bilgiye ulaşır. Bu yollar gözlem, deney, kuşak-
lararası aktarım, tecrübe ve yazılı olanı oku-
mak şeklinde özetlenebilir. Bilginin kazanılış 
ve elde ediliş biçimi de onun ahlakî olup-ol-
madığını belirleyebilir. Son zamanlarda ar-
tarak çeşitlenen bilgi edinme yolları, bilgiye 
ulaşımı artırmış olmakla birlikte bilginin 
doğru, güvenilir ve geçerli oluşuyla ilgili yeni 
bir tartışmayı gündeme getirmiştir. Bilgi ka-
zanıldıkça birikir, ancak biriktikçe kazanıma 
dönmesi mühim meseledir ve işaret ettiğim 
de budur. F. Bacon’un ifadesiyle bilginin güç 
oluşu burada karşımıza çıkar. Bilgi oluşurken 
toplumsal değer ve normlardan yararlanmış 
mıdır, yararlanmışsa ne ölçüde ve hangi bo-
yutta yararlanmıştır? Bilgi, gerçekten de in-
sanlığa yararlı mıdır? İnsanlığı tehdit eden 
bilgi ürünleri nasıl değerlendirilmelidir? Ce-
vaplanmayı bekleyen ancak hiçbir zaman tam 
olarak cevabını veremeyeceğimiz bu sorular 
insanlık tarihiyle birlikte yürüyecektir. Tek 
yol, bilgiyi hikmetle donatmak. Bilgiyi hik-
metle donatabilirsek tehdit olmaktan çıkara-
biliriz. Bu da onu mana ve düşünce ile çoğalt-
mak demektir. 

Yıllar öncesinde yatılı kaldığım Kur’an Kur-
su binasının bir katında bir tablo vardı, tab-
loda bir cümle yazıyordu, her gün onlarca 
defa olağan bir biçimde karşıma çıkar ve ben 
de okurdum: “Hiç bilenle bilmeyen bir olur 
mu?” O dönemde ve sonrasında hep düşün-

Bilgi ve Ahlak 
Ekseninde İnsan

Sümeyye Gülşen SOYLU
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düm bu ayet-i kerimenin ne anlama geldiğini. 
Kavramaya başladığım andan itibaren daha 
çok düşünmeye sevk etti beni. Bilgi büyük 
önem taşıyordu. Bilgi esasında, insanın ken-
dini bilmesi ve tanımasına aracılık etmek 
amacını taşır. Yaratılmış tüm varlıklar arasın-
da kendini tanıyabilen, keşfedebilen, sırlar ve 
sorularla ilgilenen, kendisi ve başkası arasın-
da ayrım yapabilen, kendisi kadar başkasını 
da düşünebilen, başkasına da faydalı olabil-
meyi amaç edinen yegâne varlık, insandır. Bil-
gi-ahlak birlikteliğinin, insana kendini bilme-
yi ve tanımayı öğretmesi beklenir. İnsanın bu 
erdemliliğe ulaşabilmesi  kendi iç dünyasına 
yönelmesi ve öncelikle kendini tanımaya baş-
lamasıyla mümkündür. Sadece iç dünyasına 
yönelebilen insan kendini tanıyabilir, içindeki 
gücün farkına varabilir.

 “İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir 
   Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır” 
 Dizeleriyle Yunus Emre, ilmin kişiyi en 

gizli hazineye ulaştırıcı olduğuna vurguda 
bulunmaktadır. “Allah insanı yarattı, seçerek 
yükseltti; ona fazilet, bilgi, akıl ve anlayış ver-
di. Tanrı kime anlayış, akıl ve bilgi verirse, o 
pek çok iyiliklere elini uzatır.” Kut’un sırlarını 
veren hikmet dolu eseriyle Yusuf Has Hacib, 
bilginin bir lütuf olduğunu söyler ve bilginin 
insanı iyiliğe ulaştıracağını müjdeler. Öyleyse 
bilgi, kişiyi aşarak ulaşılabirliği arttığında ve 
erdemli olduğunda ahlakî olacaktır. İşte insan 
burada ortaya çıkıyor. İnsan, ahlak ve bilgidir.

İnsan, Rabbinin en büyük eseridir. 

“Oku” emrine itaat eden 
insan, bilgi ve ahlakı 
şahsiyetinde buluşturmuş ve 
tüm insanlığa bulaştırmış bir 
sanatçıdır. 
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Bilgiye dair en temel meselelerden bir ta-
nesi, diğer her şeyde olduğu gibi bilginin 
ne olduğu yani bilginin tanımı meselesidir. 
Bu kısa yazıda bilgiye dair tek bir cümlelik 
tanım ortaya koymak yerine yapmamız ge-
reken bilginin niteliğini dilimiz döndüğünce 
tartışmak. Soru ortada: bilgi, sadece bir veri-
den mi ibarettir yani doğası itibariyle statik 
bir nesne midir, yoksa bilgi bizatihi bir fiil 
niteliğine sahip, özne-nesne yahut özne-nes-
ne ilişkisinin adı mıdır?

Öncelikle bilgiyi sadece bir veriden ibaret 
olarak gören anlayışı ele almaya çalışalım. 
Sadece bir nesne gibi düşünelim. Bu durum-
da ulaşacağımız ilk sonuç bilginin “tükene-
bilir” nitelikte bir yapıya sahip olduğudur. 
Yani bilgiyi, bir fiil için her kullanışımızda 
ulaşacağımız nokta o bilginin bir daha kul-
lanılamaz hâle gelir. Elbette ki bilginin fizik-
sel bir yapıya haiz olmadığını düşünürsek bu 
fikrin saçmalığı ortaya çıkar. Ancak bilgiyi 
bir veri olarak görmenin başka ve daha ciddi 
bir noktası vardır. O da bilginin hayatiyetini 
ortadan kaldırmak. Peki nedir bu hayatiyet? 
Bilgi nasıl olur da yaşayan hatta yaşam dolu 
bir şey olur? Fakire göre bilgi, insanı etkile-
yen bir şeydir. Ancak bu etki insanı istemi 
dahlinde ya da dışında gerçekleşmez. Bilgi-
nin işlevi, insanda etki doğurmaya yönelik 
bir itkiyi alevlendirmesi yahut itfa etmesidir. 
Hâlbuki veri cansız bir şeydir. Bir kağıt par-
çasıdır. İnsanı herhangi bir şekilde etkile-
yemez ancak insanın tasarrufunda bulunan 
para gibi bir nesnedir. Dolayısıyla bilgiye, 
onun veri olduğunu düşünerek bakmak; 
onun hareketlerinde belli başlı yozlaşmaları 

da beraberinde getirir. Kibir bunlardan bir 
tanesidir. Bilgiye sahip olup onun getirdiği 
yükleri yüklenmemek. Sorumluluklardan 
kaçmanın getirdiği bir vurdumduymazlık. 
Dolayısıyla bilgiyi statik, cansız bir nesne 
gibi görmek ve ona tüketilebilir bir nitelik 
atfetmek beraberinde bir yozlaşmayı getire-
cektir. Unutulmamalıdır ki yozlaşma da bir 
sonuç değil bir süreçtir. Bu sürecin sonunda 
ortaya çıkan durum sonuçtur-ki biz bu so-
nuca felâket diyoruz. Üstelik bilginin nitelik-
leri arasında statik olmasını da sayarsak, sü-
reklilik ve gelenek gibi kavramlar imkânsız 
hâle gelir. Amerika’yı her seferinde yeniden 
keşfetmemizi gerektiren umutsuz bir du-
rumla karşı karşıya kalırız. Bu imkânsızlık 
üzerine söz söyleme çabasına girmek her ne 
kadar cezbedici olsa da şu aşamada yazımı-
zın konusu bu değil.

Öbür yandan bilgiyi bizatihi bir fiil olarak 
gören anlayışa bakalım. Bu anlayışa göre 
bilgi: özne-özne yahut özne-nesne arasında 
kurulan ve karşılıklı tesirler çerçevesinde 
devam ettirilen ilişki türüdür. Bu bağlam-
da aslında yinelenen bir tanıma faaliyetidir. 
Verici anlayışa karşıt fikirler üreterek devam 
edelim. Bu işimizi kolaylaştıracaktır. Verici 
anlayışın aksinde burada bilginin bir haya-
tiyete haiz olduğunu görmekteyiz. Bilgi öyle 
bir şeydir ki ilişki olmasına rağmen bu iliş-
kinin tarafları arasında tesirler oluşturma-
ya muktedir olur. Dolayısıyla insanın bilgi 
üzerinde dilediğince tasarruf etmesi im-
kânsızdır. Çünkü bilgi insanın dileklerinin 
teşekkülünde rol oynar. Dolayısıyla bilginin 
olduğu yerde beraberinde bir hareket de 

Bil-mekten 
Bakınca Bilgi

Cemil Caca ARSLAN
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gelir. Bu hareketin inşasında bilginin, hare-
ketin öznesine yükleyeceği çeşitli sorumlu-
luklar da olacaktır. Çünkü bu bağlamda bilgi 
kendi başına canlıdır ve özneler üzerinde 
tesirleri vardır. Yani bilgi, insanı kendi çerçe-
vesinde hareket etmeye zorlar. İlmi ile âmil 
olmak dediğimiz durum. Eğer bir insan ilmi 
ile âmil değilse edindiği şey bilgi değil veri-
dir. Bilginin hamuru henüz yoğrulmaktadır. 
Belirttiğimiz gibi bilgiyi, sürekli bir tanıma 
faaliyeti olarak gören bu anlayış belirli sü-
reçleri de öngörür. Bunlardan bir tanesi de 
veri toplama sürecidir. Şu sonuca varmamız 
mümkün: bilgiyi başlı başına bir fiil olarak 
gören bu anlayış çerçevesinde kişi bilgisi ile 
hareket etmeye mecbur kalır. Bilgi ise bu çer-
çevede olumsuzlanamaz. Dolayısıyla kişiye 
ahlâki bir yükümlülük yükler. Bunun sonu-
cunda kişinin fiillerinde mutlaka belirli ku-
ralları takip etmesi de bir mecburiyet hâline 
gelir. Felâketten kaçınmanın güzel bir yolu. 
Bununla birlikte mevzubahis ilişkinin bir de 
toplumsal yönü vardır. Toplumu, bilgi adını 
verdiğimiz ilişkide özne olarak konumlan-
dırdığımızda bazı şeyler açıklığa kavuşuyor. 
Bu açık ve güzel manzaraya baktığımızda 
karşımıza çıkan manzara şudur: özne-top-
lumun her çeşit özne ve nesne ile kurduğu 
karşılıklı tesir çerçevesinde gelişen tanıma 
faaliyetinin özne-bireyin mezkûr ilişkisine 
yansımasına gelenek diyebiliriz. Elbette ki 
bu bağlamda da özne-bireyin ilişkileri yine 
geleneğin altyapısını inşa eder. Yani dairesel 
bir ilişki zinciri ile karşı karşıyayız. Böylelik-
le gelenek ve süreklilik gibi kavramlar da bu 
bağlamda yerini alır. Gelenek ve sürekliliğin 
bilgi açısından ne kadar önemli olduğu da 

bir önceki paragrafın sonunda bahsettiğimiz 
konu kadar cezbedici. Yine de artık bu husus 
da burada bahsedilebilir türden bir husus 
değil.

Nihayetinde bilgiye yönelik iki yaklaşım-
dan kısaca bahsettik. Bu yaklaşımların, kişi-
ye yükledikleri sorumluluk açısından belirli 
farklılıklarının olduğu da muhakkak. Bilgi-
nin ne olduğu hususunda daha çok kafa yor-
mak ve daha çok okumak dileğiyle yazımızı 
sonlandıralım.

Eğer bir insan ilmi ile âmil 
değilse edindiği şey bilgi 
değil veridir. 
Kaç hamlen kaldı dersin?
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Atlar satranç tahtasındaki tüm karelere gi-
debilir.

Bunu bilmek gerek. Bir atın eylemi tüm 
oyuna hükmedebilir. Her kareden payı da 
olsa ancak L çizebilir bir at. Ötesi, etik olmaz 
zira.

Şahların, tahtında oturup oyuna piyonları 
sürmesine ne diyebiliriz? Fillere kıyar mıyız 
boynuzundan zar yapmak için? Şahın gide-
mediği yerlere ayak basan vezirin izlerini si-
ler miyiz? Şahı korumak için kaç piyon feda 
ederiz? Parsel parsel gezebilecekken bir at ya 
da surları savunurken bir kale, neden şaha si-
per olurlar? Durun bir dakika. 

Şah kim?
Şah sensin. Her gün baştan kurulan oyunun 

şahı sensen kim piyonların, nedir vezirin ne-
lerini feda edebilirsin? Kaç hamlen kaldı der-
sin?

Şah sensin… Hangi kaleye sığınacaksın, kaç 
filin kalbi kırılacak da çıkacak oyundan? Şah 
sensin ama oyunu sen kurmadın, biliyorsun. 
Bildirilirse bilirsin. Yolun kadar yürüyebilir-
sin, herkes kadar eylemdesin, herkes kadar 
iyi, herkes kadar kötü ya da herkes kadar 
erdemlisin. Ama şah yine sensin. Biliyorsun 
kim vezirin.

Kaç piyon öldürdün  önünü açsın diye. Sı-
ğındığın kaleden atmadılar mı seni de? Her 
gün yine, yeniden. Her gece aynı kutuda aynı 
rüyaları gördüğün atların nerede? Biliyorsun 
bunları, oyun senin. Dedim ya Şah sensin. 
Atın ağır başından hissen var, filin kalbinden, 
kalenin azminden, vezirin kurnazlığından ve 

piyonun fedakarlığından. Bu oyun bitene ka-
dar her günden bir hissen var. En büyük hisse 
senin.

Bilgiden olduğu kadar hissen var mı eyle-
minden? Her sağ kurtuluşunla devam eden 
bu oyunda hissen nedir erdeminden? Ve 
bugün yine şah sensin. Öyle vakur, cesur ve 
bilgesin. 

Peki yarın?
Şah benim. Uyurken, bir atın yelesinde ge-

zindi hayallerim. Biraz şaşkınım ve bir parça 
yorgun; hala bitmedi öğreneceklerim. Oyun 
bitmeden, oyun sahibi bitti demeden, bitme-
yecek bildiklerim. O, ol demeden olmayacak. 
Ve ol dedi mi durmayacak. Kılavuzda yazı-
yor hamlelerim. Ne yaparsam oyun benim. 
Ne yapmazsam bu oyunu nasıl kaybederim. 

Okumalıyım. Öğrendikçe oyunu ve oyun-
dakileri tanıdıkça korkmalı mıyım?  Dur-
dum, düşündüm. Taşların intizamını gör-
dükçe rahatladım. Her taşı yerine dizen ve 
hepsinin yolunu çizen var. Beni şah yapan ve 
ne zaman mat olacağımı bilen var. 

Her sabah yeniden kalkmalıyım. Kaleden 
semaya bakmalıyım. İzlemeliyim yağmuru 
ve kuşları saymalıyım. Ancak kuşlara takılıp 
gitmemeli aklım. Ben şahım.

Ve Oyun

Nisa MÜEZZINOĞLU
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Kaç hamlen kaldı dersin?

15



“Ve Allah âdeme eşyanın bilgisini öğretti.”1

Böylece başladı âdemoğlunun hikâyesi, 
O’na öyle bir yük yüklendi ki bu yükü on-
dan başka hiçbir varlık almak istemedi. Ha-
life oldu yeryüzünde… Rabbine ‘belâ’ diye-
rek! İnanıyoruz ki insanlık vakti doluncaya 
kadar yeryüzünde yaşamını sürdürüyor. Ya-
şıyoruz vaktimiz kadarıyla…

Dünyaya gelişimizden bu yana, Âdem ba-
bamız ve Havva annemizden bu yana halife-
lik makamıyla şereflendirildiğimiz dünyada 
bir tek yol seçerek yaşıyoruz. Önümüzde 
sayısız yol var fakat bir tek yolu seçiyoruz. 
Bizler bir yolu seçmek zorundayız. Nasıl ki 
İblis kendi yolunu seçti, Şeytan olduysa; Ha-
bil ile Kabil kendilerince bir yol tayin ettiyse 
tek tek hepimiz de kendi yolumuzu seçiyo-
ruz, tayin ediyoruz. Buradan anlaşılıyor ki, 
her nefes alışımızda bu seçim ve tayin etme 
zorunluluğu ile karşı karşıyayız. 

İnsan eylemleriyle vardır. Rahim Allah 
bizleri bir yol seçelim, iki ayak üzerinde 
dünyada deveran edelim diye yaratmıştır. 
Dağlar gibi sert ve yüksek, ağaçlar gibi top-
rağa kök salmış değildir insan. Yani deveran 
eden insanda bir eylemler bütünü hâsıl ol-
maktadır.

Eşyanın bilgisi öğretilen âdeme, dünyada 
bir ömür biçen Allah (c.c.) seçtiğimiz yol-
lardan, yani eylemlerimizden bizleri so-
rumlu tutacaktır. Eşyanın bilgisinin öğretil-
mesinin, bir yol ve yön seçme hakkımızın 
olmasının elbette bizlere yükleneceği bir 
sorumluluğu olacaktı. Yoksa yaşamanın an-
lamı kalır mıydı? Bir kez daha söylüyorum: 

‘Kalır mıydı küçücük bir nefes almanın an-
lamı?’ Bu konuda takdiri kimseye bırakma-
nın bir yararı yok! 

Aziz Allah (c.c.) Kur’an’ın birçok yerinde 
‘ne az düşünüyorsunuz!’ diye bizleri uyar-
maktadır. İnsan yaşamına şöyle bir göz at-
tığımızda düşünmesini sağlayacak o kadar 
çok bilgisi Rabbimiz bizi uyarıyor. O’nun 
“ne az düşünüyorsunuz” diye ikaz etme-
sinde bir hikmet olsa gerektir.  Bu husus 
üzerine düşündüğümde ortaya çıkan sonuç 
bizlerin çok düşündüğü, çok bilgi elde et-
tiği, sayısız eylemler seçtiği halde yekûnu-
nun sade bir düşünme olduğudur. Nedir 
bu sade düşünme? Sözlük anlamıyla basit, 
yalın, süssüz ve sadece demek olan sadenin 
düşüncelerimizde o kadar çok yer ettiğini 
görmekteyiz ki! İnsanlık olarak sadece dü-
şünüyoruz. Örneğin her şeyi bilen (!) bazı 
bilim adamlarının düşünce dünyasının bir 
nokta kadar olmasıdır sade düşünmek… 
Oysaki daha derini varken… Tefekkür et-
mek varken, sade düşünmek bizlere yakış-
mıyor! Tabi bu düşüncelerimizin tefekküre 
dönüşebilmesi için gereken duygunun müt-
hiş bir tevazu olduğunun da altını çizmek-
te fayda var. Her neyi bilirsen bil, her neyi 
doğru seçersen seç mutlaka tevazu dolu bir 
kalbin olmadığı sürece gönlün bir bataklık-
ta kurumaktadır. 

Allah’ın Âdeme eşyanın bilgisini öğrettiği 
günden bu yana dünyada kısacık ömürleri-
ni geçiren insanlık yolunu seçecek, ömrünü 

Bilgide ve Eylemde 
İnsanın Yolları

Yakup GÜLEÇ

1Bakara 31  
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iyi veya kötü şeylere hasredecek ve ebedi âleme göçecektir. Göçerken arkanda bıraktıkla-
rın seni kurtarmayacak. Seni kurtaracak olan yoldaki seçimlerimdir. Seçtiklerinin tevazu 
derinliğidir. Dedim ya yoksa niye şöyle kısacık bir nefes daha alalım. Allah hakkımızda 
hayırlı ve güzel yolları nasip etsin.

Her neyi bilirsen bil, her neyi doğru seçersen seç mutlaka 
tevazu dolu bir kalbin olmadığı sürece gönlün bir bataklıkta 
kurumaktadır. 
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Öncelikle sizinle başlayalım. Sivil toplum 
çalışmalarına ne zaman başladınız? Sizi ha-
reket geçiren neydi?

İlk sivil toplum kuruluşu maceramı ilkokul 
dördüncü sınıfta yaşadım. Çevreyi koruma 
amaçlı sınıf arkadaşlarımla kurduğum der-
nek o okuldan ayrılmak zorunda kalmam 
nedeniyle bir kaç ay sürmüştü. Üniversite 
için İstanbul’a geldiğimin ikinci yılında bir 
kadın bir de hekim derneğinin içinde yer al-
mıştım bile.

Çözülmesi gereken sorunların, değişme-
si gereken durumların farkına varmak ve 
bunlarla dertlenmekle başlıyor her şey. Aynı 
farkındalığı ve sorumluluğu başlayanlarla 
harekete geçiyorsunuz. Sonra bunun adı İde-
alist Hanımlar Derneği, Çocuklar Sokakta 
Solmasın Projesi ya da Yeryüzü Doktorları 
oluyor. 

Kıtlık, savaş ve yoksulluk gibi zor şartlar 
altındaki farklı coğrafyalara insani yardım 
ve sağlık hizmetlerinin ulaşmasına vesile 
oluyorsunuz. Güvenlik başta olmak üzere 
sair olumsuzluklara rağmen bir kadın ola-
rak bu çalışmalara destek vermenin de ken-
di içinde zorluğu yok mu? 

Zorluk algısı baktığınız yere ve hayatınızda 
öncelik verdiğiniz şeylere göre değişir. Ra-
hatlık, temizlik ve düzen sizin için çok önem-
liyse sadece kadınlar değil herkes için zor iş 
farklı coğrafyalarda insani yardım yapmak. 
Tabi bu Somali gibi Yemen gibi ciddi güven-
lik tehdidi veya erişim zorluğu olan bölgeler-
de çalışmalarda bulunurken dikkatli ve seçici 
olmadığımız anlamına gelmiyor.  

Bir sohbetimizde Afrika kıtasındaki De-
mokratik Kongo Cumhuriyeti’ne yaptığınız 
ziyaretin ardından  hayatınızı Afrika’dan 
önce ve sonra diye, ikiye ayırdığınızı ifade 
etmiştiniz. Sizi böyle bir değişime sürükle-
yen neydi?

Aslında benim için dönüm noktası tsuna-
mi sonrası sağlık yardımı için 2005 yılı ba-
şında Endonezya Açe’ye gidişim oldu. İnsan 
olmanın, Müslüman olmanın, hekim olma-
nın ve iyilik yapmanın gerçek tadına ilk kez 
orada varmıştım tam olarak sanırım. “Yer-
yüzü”ne ait oluşu ve üzerimizdeki sorum-
luluğu ise dünyanın en yoksul ülkelerinden 
bir olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne 
gittiğimde hissetmiştim. Afrika yeryüzünün 
farklı bir yüzü ve insanı birçok yönden ken-

SİVİL TOPLUM VE 
GENÇLİK ÜZERİNE

Dr. Havva SULA, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun 
oldu. Biyokimya alanında doktora yaptı. 2013 yılında emekli olana kadar birçok kamu kurulu-
şunda hekim ve idareci olarak çalıştı. 

Kuruluşundan bu yana bir yeryüzü doktoru olan ve birçok sivil toplum kuruluşu çalışmala-
rında aktif olarak yer alan Dr. Havva SULA ile sivil toplum çalışmaları ve bu bağlamda gençliği 
konuştuk. 
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dine bağlıyor. Artık her şey Afrika’dan önce 
ve sonra oluyor.

Yurt içinde ve yurt dışındaki çalışmalar-
da yanınızda genç doktorları da görüyoruz. 
Gerek derneğiniz çalışmaları gerekse genel 
itibariyle STK faaliyetlerini düşündüğü-
müzde gençler bu işin neresinde yer alıyor? 

Bu işler hayal kurmadan olmuyor. Hem 
gençler bize göre çok daha fazla hayal kuru-
yor hem de bizim hayallerimizi ilerde ger-
çekleştirecek olanlar onlar. Yani bu iş gençler 
olmadan olamaz diye düşünüyorum ben. Bi-
zim uzun yıllardır düşe kalka deneye yanıla 
yaptığımız işleri onlar bilerek ve hedefleye-
rek yapsın istiyoruz. Bir de gençlerin yer-
yüzüne bize göre daha ön yargısız bakıyor 
olmaları geleceğe dair daha doğru ilerlemeyi 
sağlar kanaatindeyim. Şöyle bir söz vardır, 
bilirsiniz: “Bana anlatırsan unuturum, bana 
gösterirsen hatırlarım, beni de katarsan an-
larım.” İşte bütün bunları bir araya getirirse-
niz gençleri yanınızdan ayırmamanız gerek-
tiğini anlarsınız. 

Her genç gönlüne en yakın gelen mecrada 
sivil toplum çalışmalarının içinde yer al-
malı, öyleyse. Peki sadece gönlün istemesi 
yeter mi?  Bu meyanda olmak istediğimiz 
mecrada belli bir donanım hatta ahlaki 
sürecin işlemesi gerekmiyor mu? Mesela 
gönüllü faaliyetlerini hobi kurslarından 
ayıran nedir?

Benim genç yeryüzü doktorlarına sıkça 
söylediğim Genç YYD’nin bir öğrenme sü-
reci olduğu. İyi bir yeryüzü doktoru olmak 
için önce mesleklerinde iyi olmalılar; yani 

dersler ve okul çok önemli. İkincisi yeryü-
zünden haberdar olmalılar; coğrafya, tarih, 
siyaset ve güncel olaylar hakkında bilgi sa-
hibi olmak önemli. Ve yeryüzüyle güçlü ve 
olumlu bir şekilde iletişime geçebilecek do-
nanıma sahip olmalılar. Bu söylediklerimin 
benzerleri diğer sivil toplum gönüllüleri için 
de geçerli. Yani sadece gönüllü olmak yeter-
li değil; yetkin, istikrarlı ve disiplinli olmak 
gerekli. 

Gençliği son yıllarda sosyal projelerde 
daha sık görmeye başladık. Hatta doğru-
dan gençlerin kurduğu ve yönettiği dernek-
ler var. Süreci nasıl okuyorsunuz? 

Biz gençken -yetmişli yılların sonu, seksenli 
yılların başı- her gün oturur sürekli dünyayı 
kurtarırdık. O dönemler sosyal konulardan 
çok siyasi konular önemliydi. Sonra uzunca 
bir dönem gençler kendilerini kurtarma sev-
dasına düştüler sanki. Sanırım artık anladık 
ki toplum olarak her anlamda güçlenmedik-
çe refah ve huzur yok insanoğluna. Gençler 
de sosyal olaylara daha duyarlı son yıllarda. 
Bunda iletişim kanallarının çokluğu ve etki-
liliği de rol oynuyor. 

Tüm bilgeliğin yaşlılardan geldiği, gençler 
için nelerin daha doğru olduğuna erişkinle-
rin karar vermesi ve gerektiğinde müdaha-
le etmesi kanaati kısmen değişmiş olsa da 
onları yetiştirmek adına hala gençlere yete-
rince sorumluluk verilmiyor, güvenilmiyor. 
Gençler kontrol altında tutulmak isteniyor. 
Oysa bizim de onlardan öğreneceğimiz çok 
şey var, hele de şu teknoloji çağında. Özel-
likle onlar hakkında karar verirken mutlaka 
yanımızda olmalılar. 
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İnsani yardımın çeşitli yönleri var. Mesela 
siz sağlık çalışmaları ile öne çıkan bir kuru-
luştasınız. Öte yandan hal-i hazırda birbiri-
ni tekrar eden etkinliklere ağırlık veren bir 
sivil toplum eğilimi göze çarpıyor. Gençler 
de bu eğilim içinde görünüyor. Olması ge-
reken yerde miyiz; yoksa gözden kaçırdığı-
mız bir şeyler mi var?

Olması gereken yer neresidir? sorusunun 
cevabını bulmak gerek önce. Bu da yola çıkış 
noktamız ve niyetimizle alakalı. 

Kısaca şunları söyleyebilirim: Eskiden neyi 
nasıl yapacağımızı pek bilmeden gönlümüzle 
şehir şehir ülke ülke yardım için koşturuyor-
duk. Sonra sistem kurmak, kurumsallaşmak 
ve fonlar almak gerekliliğini fark ettik daha 
verimli çalışabilmek için. Şimdi gerçekten 
çok büyük kurumlarımız var. Ancak bazen 
amaç ve aracın karıştığını hissediyorum. İnce 
bir çizgi bu. Hayırda mı yarışıyoruz yoksa 
başka hedeflere ulaşmakta mı? Biz Rabbi-
mizden daha merhametli değiliz. Yeryüzün-
deki her ihtiyacı karşılayamayız. Sadece doğ-
ru yerde gerekli işi yetkin kişilerle yapmakla 
mükellefiz. Gençler de zora ve güzele talip 
olmalı popüler olana değil.

Bir büyüğümüz, Havva Ablamız olarak 
buraya kadar geldiğimiz nokta itibariyle 
sivil toplum çalışmalarına katılan ya da ka-
tılmak isteyenlere yönelik ufuk, vizyon ve 
tecrübe paylaşımı itibariyle ne önerirsiniz? 

Yeryüzünün, çevrenizin farkında olun; gör-
düğünüz yanlışlıklar ve zulümler karşısında 
çözümü başkasından beklemeyin. Harekete 
geçtiğinizde bir görev değil bir seçim yaptı-

ğınızı bilin. Bu işler yalnız olmaz mutlaka ya-
nınıza yoldaşlar, dertdaşlar edinin. Kendinizi 
iyi tanıyın ve yerine getiremeyeceğiniz sözler 
vermeyin.

Bu yazının anahtar kelimeleri şunlar olsun: 
vefa, sabır, emanet, adalet, tevazu, diğerkam-
lık, hilm, şükür, cömertlik, doğruluk, hami-
yet, şecaat, haya, ihsan, infak, istikamet, hak-
kaniyet, hakkı ve sabrı tavsiye, şahitlik, insaf, 
sadakat, ahde vefa.

Anlamlarını bilmiyorsanız da tez elden öğ-
renin.

Sizi tanıyanlar heybenizde birbirinden gü-
zel iyilik hikayeleri taşıdığınızı bilirler. Bizi 
de hissedar edeceğiniz bir hikaye ile bitirelim 
isterseniz…

Bir konuşma için girdiğim binada sağa sola 
bakınırken merdivenlerin tepesinde ‘Yeryü-
zünün Ablası’ gelmiş diye karşılayan genç-
le başlayan bir hikaye desem... Uzun uzun 
sohbetlere vakit bulamadan ama her fırsatta 
iyiliğe, gençlere ve insana dair küçük dertleş-
meler... Çalan telefonda ismini gördüğümde 
yüzümde beliren tebessüm... Ve onunla bir-
likte tüm gençlere duyduğum sevgi, umut ve 
sorumluluk. 

Genç Kalem adına kıymetli vaktinize bizi 
de ortak ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.

Rica ederim. 

Çözülmesi gereken sorunların, değişmesi gereken durumların 
farkına varmak ve bunlarla dertlenmekle başlıyor her şey. 
Aynı farkındalığı ve sorumluluğu başlayanlarla harekete 
geçiyorsunuz.
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“Bana anlatırsan unuturum, bana gösterirsen hatırlarım, beni 
de katarsan anlarım.” İşte bütün bunları bir araya getirirseniz 
gençleri yanınızdan ayırmamanız gerektiğini anlarsınız. 
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Sinemada 
Bilgi, Eylem, Ahlak

“Hayatta en hakiki mürşit filmdir.” diyen 
bir karakter cümlesini hatırlıyorum Ömer 
Lütfi Mete kitaplarından. İnsanın gördüğü-
ne inanmasını vaaz eden bu “rasyonel” çağ-
da, insanlar inanmak için görmek istiyor. 
Beyaz camda, beyaz perde de görülenler ila-
hi kitaptaki hükümlerden daha çok akılda 
kalmaya başladığından beri en hakiki mü-
ridi oluyoruz görsel sanatların.

İşte böyle başlayabilirdim yazıma, tarih-
ler bundan 15 yıl öncesini gösterseydi. Hız 
çağındaki birçok bilgi gibi bu bilgiler de es-
kidi… Günümüzde bilgiye ulaşmanın yolu 
eşik bekçilerinden, kanaat önderlerinden, 
toplum mühendislerinden, âlimlerden, sa-
natkârlardan pek geçmiyor. Bu yol sapması 
gerçeğe ulaşmayı engelliyor mu? Şüphesiz…

İnteraktif medya dönemindeyiz. Herkes 
kendi filminin başrolünde. Bir senarist gibi 
şahsi hayatını kurguluyor. Bir eşik bekçisi 
gibi gününün hangi dilimini öne çıkarta-
cağına karar veriyor. O anları fotoğraflıyor, 
kaydediyor, bir görüntü yönetmeni gibi 
sanatsal dokunuşlarla hedef kitlesine ya-
yınlıyor. Bir köşe yazarı gibi siyasete ilişkin 
görüşlerini deklere ediyor, şarkılarla küçük 
dünyasına fon müziği ekliyor.

Televizyon, sinema, gazete ve radyo artık 
bireyin kendisi. Herkes kendi sanal mahal-
lesini kurabiliyor, mesafelere bakılmaksızın 
toplanıp-dağılabiliyor, kamplaşıp-birlik ola-
biliyor. Moda akımları bile sokağı etkisi al-
tına alamıyor artık. Sokak modayı belirliyor. 
Çok mu iddialı oldu dersiniz. 65 yaşındaki 
Anadolu kadınının kapı önündeki çekirdek 
paylaşımlarını ve örgü modellerini 500bin 

kişinin takip ettiğini gördükten sonra, değil.
Artık şöhret değil şöhretimsiler devri. 

Şöhretimsi fenomendir. Vatandaştan biri-
dir. Hiçbir mesleği olmadan şöhret olur. Bir 
yarışmadan, bir blog sitesinden, bir viral 
videodan… Kimse ne iş yaptığını ne üretti-
ğini bilmez ama herkes onu tanır, hakkında 
haberler yapılır. Hep ekranlardadır. Bir süre 
sonra dizilerde ya da sinema filmlerinde kü-
çük rollerle bu geçici şöhret sömürülür.

Medyayı baştan ayağa değişime zorlayan 
bu süreçte nasıl ayakta durulabilir? Sinema, 
video sitelerindeki 10 dakikalık öğrenci kısa 
filmlerine toptan kurban edilecek mi? Nasıl 
ki sözlü kültür yazı gelince azaldı ama bit-
medi yazılı medya görsel gelince azaldı ama 
bitmedi görsel medya da interaktif olundu 
diye bitmeyecek. Yine hikayesini anlatma-
ya devam edecek. Yeni bir yöntem bulacak. 
Adapte olan yola devam edecek adapte ola-
mayan da “klasik iş yapıyorum” ekolüyle 
forvetsiz gol atağına çıkacak.

Eyleme geçmede uluslararası sinema yeni-
liklerini takip ederek ilk olma, farklı olma 
ve en iyi olma çabasıyla gişe yükseltilebilir. 
Bir film izleyip dünyası değişecek insanlar 
yerine hayran olduğu yıldıza sosyal medya-
da kolayca ulaşabilen bir kitleye film yapıl-
dığını unutmamak lazım. 

Tüm bu teknik sıralamanın arkasından bu 
hızın ve özel hayat afişelerinin zararlarına 
değinmemek olmaz. Ahlak erozyonu gibi 
sıkıcı bir tanımlama haline gelen baş zara-
rıyla başlamak lazım. Ahlaki çöküşü sadece 
müstehcenlik olarak algılamaya başladığı-

Betül GÜNGÖR
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mız gün hükmen mağlup olduk. Eser daha 
masadayken çalınan fikirlerin, set işçisine 
ödenmeyen ücretlerin, telifsiz kullanılan 
kaynakların, günde 25 saat çalıştırılan sek-
tör insanlarının kaygısını taşımadan “med-
yada ahlak” diyemeyiz.

Narsizmin sinsice her dine her akıma her 
ideolojiye bürünebildiği zamanımızda sine-
mayı bundan uzak tutmanın bir yolu bulu-
nursa ancak ahlak kendini bu mecrada gös-
terebilir. Dış güzelliğin idealize edildiği, iyi 
ve kötünün uç noktalarda gezdiği, mükem-
meliyetçiliğin empoze edildiği, kahramanlı-
ğın insanüstü güçlerle mümkün olabileceği, 
sadece güzel kadın ve yakışıklı erkeklerin 
hayatta kalması gerektiğine ilişkin klişelerin 
işlendiği bir film dini öğeler içerdi diye dini 
ya da ahlaki sayılamaz.

Büyük laflar edip, kıssalar anlatmadan, 
vaaz etmeden ve Hak dine çağırmadan ev-
vel ahlaksız kalıplarını kıran bir sektör inşa 
edilirse, sinema batıla karşı mücadele için 
iyi bir araç olarak kullanılabilir. Yoksa seyir-
ciye yumruk atarken, iyi bir şey mi kötü bir 
şey mi söylediğinizin bir anlamı yoktur. O 
bilince o darbeyi vurmamak, o zararı ver-
memek önemlidir. 

Bir davanız varsa ve bunu anlatmak için 
ille de film yapacağım diyorsanız, size ha-
valı kameralardan, bir fulardan, entelektüel 
bir lehçeden, sermayeden ve hevesten faz-
lası gerekir. Önce sinema nedir, kuramları, 
paradigmaları, tarihçesi ve alt bilimleri ne-
dir öğreneceksiniz. Senaryo yazmanın ma-
tematiğini sökeceksiniz. Yeterli “bilgi” sa-
hibi olduktan sonra “eylem”e geçeceksiniz. 

Yo! Hemen kayıt demek yok. Bir film ya da 
dizi setinin ne tozu çamurunu yutacaksınız, 
dergâh kapısında nefis terbiye eder gibi sizi 
iyice bir ezecekler. Bu zorluklar sizi öldür-
meyip güçlendirecek. Çevre edineceksiniz, 
eylemdeyken de bilgi edinmeye devam 
edeceksiniz. Sürekli okuyacaksınız, dinle-
yeceksiniz. Öyle sektör dedikodularını değil 
ki onlarda ileride işinize yarar ama daha zi-
yade tecrübeleri dinleyeceksiniz. Size kimse 
bir şey öğretmek istemeyecek ama siz bir 
yolunu bulacaksınız. Sonra halen hevesiniz 
sönmemişse kendi hayalinizi gerçeğe dö-
nüştürmek için kolları sıvayacaksınız. Bun-
ları yaparken de iş ahlakından başlayarak 
ahlaki hiçbir zafiyet göstermemeye gayret 
edeceksiniz. 

“Bizimkisi sadece hobi.” diyenleri de duyar 
gibiyim. Elinizden yavaşça bırakın o kame-
rayı. Ve teslim olun. Nargile kafe şairi ve 
youtube kısa filmcisinden fazlası lazım bu 
mahalleye. 

Medyayı baştan ayağa 
değişime zorlayan bu süreçte 

nasıl ayakta durulabilir? 
Sinema, video sitelerindeki 

10 dakikalık öğrenci kısa 
filmlerine toptan kurban 

edilecek mi?
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Hakikatin İzinde 

Geleceğimiz için bize fayda verecek, yarın-
larımızda bize eşlik edecek arayışımız doğru 
bilgiye olan yolculuktur. Hayatta herkesin 
kendisine sorduğu sorular vardır. Çünkü 
nasıl bebek acıktığında fıtri olarak ağlarsa 
insan da bilgiye açlık duyar ve öğrenmeye 
dair sorular sorar. Bu sorulara doğru cevap-
lar verirsek hayatımızdan lezzet alırız. O za-
man hayatımız daha anlamlı olacaktır.

Bilgi sadece mürekkepten ibaret satırlar 
değildir. Hal dilinden satırlar da bilgidir. İyi 
bilgi mutmain olmak için, mutmain olmak 
ömürlerin hayat bulması için anahtardır. 
Bilgiye doymak mümkün değildir,  tâ ki ha-
kikat bilgisine ulaşana kadar. Hakikat bilgisi 
için faydasız bilgilerden sığınarak faydalı 
bilgilere ulaşmalıyız. Çünkü her faydasız ve 
kirli bilgi, arayışımızda bizim yanlış yöne 
olan eğilimimizi artıracak, belki de bizi yan-
lış yöne götürecektir. 

Bilgiye kolay ulaşabiliyor olmak, engin bil-
gide her türlü -doğru ya da yanlış-  iyiye gö-
türen veya kötüye sürükleyen bilgiye her an 
ulaşabilmeyi ihtiva ediyor. Daha çok kulak-
tan dolma bilgilerle ve okyanustan daha çok 
aldıkları yanlış bilgilerle temelsiz ve çarpık 
sesler çıkıyor gençlerden. Bunun için bilgiye 
ulaşırken dikkatli olmalıyız. İyi bilgiye ulaş-
tığımızda onu sadece öğrenmekle kalmayıp, 
eyleme dökeceğiz.

Hayatlarının gidişatı noktasında, anlam-
landıracak yürüyüşü bulamayan bir genç-
lik var. Kesin bilgi arayışlarına bir rota çi-
zemiyorlar. Yürüyüşlerine her seferinde bir 
önsöz çizebiliyorlar fakat giriş dahi yapa-
mıyorlar. Doğru sorular sorarak doğru ce-

vaplar almalıyız. Aldığımız doğru bilgileri 
iyi eylemlere döküp ölçülü ve kararlı bir 
şekilde yürüyüşümüzü ufuk çizgisine doğ-
ru sürdürmeliyiz. Kaybettiği ve eksik bildiği 
hikmetleri arayan bir nesil o ufuk çizgisine 
varamayacak olsa da o yolda olacak.

Siz ulvî endişeleri olan, ulvî değerlerle do-
natılmış öncü bir gençlik olma yolunda iyi-
ye, güzele, doğruya yürüyeceksiniz. Siz doğ-
ruya yürürseniz, doğru size koşarak gelir. 
Peki ya doğruya koşarsak ne olur? O halde 
ne duruyorsunuz!

Kesin bilgiyi hakikat ölçüsü içerisinde id-
rak etmedikçe ve eyleme dökmedikçe, ne 
ahlak mümkün olur ne de erdem. Ahlakın 
ve erdemin birlikteliği bize irfanî bir imkan 
tanıyacaktır.

Ahlak ve ahlaki eylem iyi olan bilgiden 
doğar. İyiliğin adresi, tüm iyinin toplandığı 
namütenahi şeylerdir. Güzel bilgilerle ger-
çekleştirilen eylemler ahlakı meydana çıka-
rır. Kötü bilgi eyleme dökülmese bile insanı 
yanlış yöne iter. İyi bilgi eyleme dökülme-
diğinde bilginin sorumluluğu yerine geti-
rilmediği için yanlış yöne meyledilmiş olur. 
Yaratılışta bize bahşedilen yetkinliği, kirli 
bilgiler sebebiyle yanlışa meylederek boz-
duğumuz için ahlaksızlığa sürükleniyoruz. 

Her hâlükârda bilgi, erdem, ahlak ve ir-
fana muhtaç olan bizler, doğru istikamette 
sağlam adımlar atmak zorundayız. Biz dü-
şünen, ahlak ve erdem temelli hareket kabi-
liyeti kazanan ve kutlu yürüyüşe bu niyetle 
hazırlanan gençler olmak durumundayız. 

Ali Osman ÖZDEMIR
Kaybettiği ve eksik bildiği 

hikmetleri arayan bir nesil o 
ufuk çizgisine varamayacak 

olsa da o yolda olacak.
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Bazen olur öyle
Yarı karanlık odalarda gölgenden korkarsın 
Tanır sanki seni, bilir 
Eski bir dost yeni bir düşman 
Ürkütmek istemez gibi avını üstüne gelir
Bazen olur öyle
Ay, zeytin, zaman ve nicesi 
Bildiğinden daha büyük  
Gördüğünden daha kutsal 
Sana, bana ve Allah’a şahitlik ederler 
İçinde yaz vakti kopan fırtınaya da
Bazen olur öyle 
Ki sebepler hep ondandır 
Yoklar içimizi o veya bu şekilde
 Kovalar koşuşan şen çocukları 
“Durun bir siz, durun” der 
“Vakit geç oldu, sonra yine oynarsınız”
Bazen olur öyle
Çocukların belli bir saatten sonra 
Oyun oynamasına izin verilmez
Ruhumuzdan geçen o ince sokaklara 
Karabasanlar bırakılır
Her taraf ateş her taraf yakılır 
Araf anılır, orada kalınır 
Berimizde akan sulara zehir salınır 
Hayır sızlanma, savaşma da
Olur öyle, olur bazen 
Bildiğin bütün dallar kırılır 
Meyve değil, insansın sen 
Kırılan dallara onlar için ağlanır
Bazen olur öyle 
Kimse ne anlatacağını bilemez
Gevelerken ben sözü kalemimde 
Her harf ağrılı ecir
Üç kelime söylesem oysa
Bitecek
Bitecek
Gök, asr ve fecr!

Muhammed Ali GÜLMEZ

Öylece
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İnsanın Kendine 
Yolculuğu

Hepimizin yaradılış sorunu ortaktır. İcti-
mai olarak temel bir varoluş kaygımız, an-
lam bulma endişemiz var; esasında bu dış 
dünyaya yönelik bir bulma, tanıma değil 
bilakis kendimizi tanıma bulma, özümüze 
erişebilme gayreti ve düşüncesidir.

‘Kim ki kendini tanıdı; Rabbini ancak o 
şekilde bildi’ düsturu Anadolu’ nun ruhu-
nu mayalayan büyük İslam âlimleri için 
hem uhrevî hem dünyevî manada bir ölçü 
olmuştur. Bu ölçüyü temellendiren üç kav-
ram “bilgi”, “eylem” ve “ahlak” kavramla-
rıdır.

Yatay ve dikey manada insanının kemâlât 
basamakları bu değerlerle şekillenmektedir. 
İnsanın bilgiye olan ihtiyacı, akılcı yakla-
şımları salt bir mantık zemininde değerlen-
dirilirse, yaradılış mânâsının ontolojik ola-
rak varlık sebebini anlamada yetersizdir; 
yalnızca Aristoteles’ in akılcı yaklaşımıyla 
varlığın kaynağını bulmak imkânsızdır.

Her insanda Allah-u Teâlâ’nın bir ema-
neti vardır ve bu emanetin bulunup açığa 
çıkarılması için temel manada bilgiye ihti-
yaç vardır. Bilginin eyleme dökülmesi salt 
bilginin canlandırılması anlamına gelmek-
tedir; eylemi olmayan bilgi eksiktir; yeter-
sizdir. 

Dünyada her şey belli mertebeler üzerine 
kurulmuş, tüm kavramlar için dereceler ta-
yin edilmiştir. Bilgiyi zemin kabul eden ve 
bilginin üzerine eylemle şekillendirilen bir 
düstur, dosdoğru bir hayat için önemli bir 
adımdır. Buna göre suretinden siretine ka-
dar mükemmellik arz eden insan için dahi 

zahiri manada keşifler henüz bitmemişken; 
sadece zahiri ilimler ile bu keşiflerin yapıl-
ması mümkün değildir. 

Kadim medeniyetlerde esas kabul edilen 
bir hakikat; madde ile mana arasında sıkı 
sıkıya bir ilişki olduğuydu; bu yüzden “su-
retten sirete yol vardır”, “insanın içinde ne 
varsa o sızar dışarıya” gibi önermeler bu 
mefhumlardan zuhur etmiştir. Bilginin ya-
nında, eylem yani diğer bir adıyla amellerin 
bilinmesi ve uygulanırlığı, kabul edilen ha-
kikati apaçık bir tasdik için gereklidir. 

Bilginin enfüsi anlamda ilim ve irfan-
la derecelendirilmesi ve eylemlerle tasdik 
edilmesi insanın kendi iç yolculuğunun 
ikinci aşamasıdır. Tıpkı kılıftan öze doğru 
geçişin ara kademesi nev’indendir. 

İnsan; ete kemiğe bürünmüş sadece ceset-
ten müteşekkil bir varlık değildir. Allah’ın 
kendi ruhundan üflediği, yeryüzünün ha-
lifesi, zübde-i âlem olan insan bilgi ve ey-
lemin yanı sıra, değerler manzumesinden 
beslenen, dosdoğru yol üzerinde yürüme-
sine ışık tutan argümanların sentezi olan 
ahlakla kemale ermektedir. 

Anadolu toprakları birçok erenlerin ne-
fesiyle hayat bulmuştur. Niyazi Mısri’den 
Yunus Emre’ye Hz Mevlana’dan Erzurum-
lu İbrahim Hakkı Hz.’ne, Sadreddin Ko-
nevi’den Davud el Kayseri’ye kadar tüm 
gönül erenleri, salt bilgiyle değil, mekanik 
bir akılla değil, içselleştirdikleri ahlaki 
değerlerle yıllarca adından söz ettirmiş ve 
Anadolu ‘yu bu ahlaki değerlerle inşa et-
mişlerdir. Bu sebeptendir ki; bu değerler ve 

Esra Sümeyye AZGÜN
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onların yüksek irfani görüşleri günümüze 
kadar hala etkisini kaybetmemiştir. 

‘Aşk imiş her ne var alemde;
İlim bir kıyl-u kal imiş ancak’
Alemlerin aşk ile kavranmasının gerek-

liliği, divan şairlerinin şiirlerine de konu 
olmuştur.

Bilgi, eylem ve ahlakın birbirinden ay-
rılmaz bu ilişkisi bizler için de önemli bir 
düsturdur.

Ahlaki ve dini değerler yaşantımızdan 
çıkarılarak ‘hedefe varıncaya dek her türlü 
yol ve yöntem mübahtır’ denen bir anlayı-
şın ve yaşayışın izinden gitmek, toplumda-
ki değerler erozyonunun en büyük belirtisi-
dir; oysaki sahip olunacak, ilim ve bilgiyle 
temellendirilecek ve ahlakî kimlikle bütün-
leşecek olan değerlerin yaşantının içine bi-
rebir nüfuz ettirilmesi gerekmektedir.

Allah’ın kendi ruhundan 
üflediği, yeryüzünün halifesi, 
zübde-i âlem olan insan bilgi 
ve eylemin yanı sıra, değerler 

manzumesinden beslenen, 
dosdoğru yol üzerinde 
yürümesine ışık tutan 

argümanların sentezi olan 
ahlakla kemale ermektedir.
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Kırmızı Başlıksız 
Şirinler

Günlük hayattaki tüm kelimeleri bir kena-
ra atıp, tüm varlıkları yeniden isimlendir-
meye çalışsak ne olurdu? Mesela uykuya ne 
derdik, ya da paraya? Zihin sarayımızdaki 
her bir malumatın dışarıdan verili isimleri, 
onların değeri hakkındaki anlamı da bize 
veriyor. Dışarıdan verili demişken, kim-
liklerimizin anlamı ve ideolojilerin oluşu-
mundan da bahsetmeliyim. Eh, böyleyken 
entelektüellerin görevlerini de unutmamak 
gerek. Entelektüel veya aydın, her ne derse-
niz, bu kişilerin vasıflarından bahsedeceksek 
harekete geçirme görevlerini öncelemeliyiz. 
Hareket mi? Hareket varsa değişkenlik, so-
rumluluk, irade de vardır. İrade varsa hür-
riyet de olmalıdır. Bu bulanıklıkta olsa olsa 
isyan ederiz ancak isyan dediysem aklınıza 
Halil Sezai gelmesin, bir benlik eğitiminden 
bahsediyorum. 

Her kavramın yeni bir tanesine yol açma-
sıyla nefs, nefs eğitimi gibi yüzyıllardır ilmi 
sahada ele alınmış mihenk taşları bir kez 
daha yolumu kesiyor. “İnsanların taş üstüne 
yazdığı yüzyıllık yazılar, Allah için su üstüne 
yazılmış yazı gibidir.” deyip bir kitap tavsiye 
etmek üzereyken, uzun günlerde nasıl oruç 
tutacağız derdine düşünce her şeyi bir kenara 
bırakıyor ve Müslümanların bugünkü haline 
ağlamaya başlıyorum. Dûçar olduğum dert, 
desem öldürürler demesem öldüm, dedirti-
yor. Korku ve titreme ile birlikte dirilmeye 
çalışan insanlığın gazaba uğramış şiirlerine 
bir yenisini eklemekten imtina ediyorum.

Halet-i ruhiyemin karmaşıklığından ötürü 
af dileyip, yazdığım iki satırı açıklamaya gay-
ret edeyim. Bismillah.

Yukarıda yazdıklarım, 21. yüzyılda dün-
yaya atfettiğimiz anlamı, bağlamı itibari ile 
bazı yazarların zihnimdeki at koşturma-
sında yenişemediklerinin göstergesisidr. 
Avrupa’yı en fazla egzotik bir dünya olarak 
tasavvur eden bir Samoa yerlisinin gözün-
den merak edenler, “Göğü Delen Adam”ı 
okuyabilirler. Bu kitaptan sonra, varlıklara 
verdiğiniz anlamlar hakkında yeniden dü-
şünmeye zorlanacağınızı garanti edebilirim.

Türkiye’nin siyasi tarihindeki gelişmelerin 
kökenini merak edenler, bu günkü siyasi 
tavırları çözümlemek isteyenler Kemal H. 
Karpat’ın “Kimlik ve İdeoloji”sinden fayda-
lanabilir. Kitapta birçok kez tasvir edilen en-
telektüeller hakkında malumat sahibi olmak 
isteyenler de Edward W. Said’in “Entelektü-
el; Sürgün, Marjinal, Yabancı” adlı eserinin 
kapısını çalabilir.

 “Kim bu milleti uyandıracakmış şaşa-
rım!” zihniyetine inat, isyana yeni anlamlar 
yüklemek isteyenler, ‘ben bu tembellikten 
nasıl kurtulacağım?’ diye hayıflananlar ve 
dahi dünyadaki sorumluluğunun farkına 
varamayanlar kolları sıvayıp Nurettin Top-
çu’nun “İsyan Ahlakı”na başlayabilirler. 
Şimdiden söyleyelim, zorlananlar profesyo-
nel destek alsınlar. Bir benlik eğitiminden, 
nefsten bahsederken İslam Filozoflarının 
muhtelif eserlerini de aklınızın bir köşesi-
ne yazınız. Tasavvuf ile ilgiliyseniz ve daha 
yeni başladım, şöyle roman tarzı bir kitap 
olsa da okusam diyorsanız “Su Üstüne Yazı 
Yazmak” kitabı ile gönlünüzü ferahlatacak 
Muhyittin Şekur’a teşekkürlerinizi iletebilir-
siniz. Unutmadan, ibadetler konusunda da, 

Müberra GÜNEŞ
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Musa Carullah’ın “Uzun Günlerde Oruç” 
eserini tavsiye ettiğimi belirtmeliyim. İba-
det demişken, Erol Güngör’ün “İslam’ın Bu-
günkü Meseleleri” ve Süleyman Uludağ’ın 
“İslam Düşüncesinin Yapısı” eserlerinin ba-
şucu kitabınız olmasını salık veririz. İsmet 
Özel’in kısa makalelerini içeren “Desem 
öldürürler Demesem öldüm” eseri ile de 
ufkunuzda yeni bir yelkenliyi hareket etti-
rebilirsiniz. Biraz felsefe serpiştirelim, biraz 
da şiir diyorsanız, merak etmeyin, yaranızı 
saracak cüz’i merhemler sunabiliriz. Önce 
Sezai Karakoç’tan “İnsanlığın Dirilişi”ni 
okuyun sonra felsefe niyetine S. Kierkega-
ard’ın “Korku ve Titreme”sine başlayın. Ya-
ralarınızın sızısını azaltmak için de Nizar 
Kabbani’nin sesini biraz açıp “Gazaba Uğra-
mış Şiir”lerini dinleyin.

Tekrar hatırlatalım, yaralarınıza ancak 
cüz’i merhemlerle çare olabiliriz. Dert sizin, 
çare okumakta. Siz özgürlüğe uçarken bize 
ancak gökyüzünüz berrak olsun demek dü-
şer. 

Entelektüel veya aydın, her 
ne derseniz, bu kişilerin 

vasıflarından bahsedeceksek 
harekete geçirme görevlerini 

öncelemeliyiz.
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KULÜP ADI
MİMCE MÜHENDİSLER DERNEĞİ
MTTB
ADALET VE MEDENİYET DERNEĞİ
KARINCA KARARINCA
İYİLİKHANE YETİMLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ENDERUN DERNEĞİ & İLKADIM DERGİSİ
USTURLAB
TDV MÜNEVVERHANE ÖĞRENCİ KULÜBÜ
ODTÜ TÜRKÇE TOPLULUĞU
KUDÜSE DOĞRU
AKMEDRESE
HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI
ENGELSİZ YBÜ KULÜBÜ
MEDENİYET TASAVVURU
KADEM
HACAMAT CF
ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI
CEMRE GENÇLİK TOPLULUĞU
GENÇ GÖNÜLLÜLER
AFAK KULÜBÜ
GENÇ YEŞİLAY
TÜRK KIZILAYI
ODTÜ FİKİR GELİŞİM TOPLULUĞU
KUBBE DERNEĞİ
VEFA DERGİSİ
HUKUKÇULAR KULÜBÜ
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
MEFKÛRE TOPLULUĞU
GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ
OSMANLI DİLİ VE MEDENİYETİ TOPLULUĞU
BAKIŞ AÇISI KULÜBÜ
KELEBEK ETKİSİ TOPLULUĞU
GENÇ YERYÜZÜ DOKTORLARI
YEŞEREN DÜŞLER DERNEĞİ
ODTÜ MESCİD TOPLULUĞU
LEYLADAN SONRA HAREKETİ

Katılımcı Kuruluşlar
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bu karikatürde “bir insan size bilgisini satma-
ya çalışıyor olabilir fakat bu onun bilgisi ile 
eylemini gerçekleştirdi�i, bir başka deyişle ah-
laklı oldu�u anlamına gelmez” demeye çalışmı-
şız gibi görünüyor. Aslında ne kadar bilgili de 
olsa her insan merak edip Recep İvedik izliyor 
bunu vurgulamak istemiştik. (karikatürü açık-
lıyorum diye kızmıyorsunuz di mi?)

bilgi tabii ki çok güzel bir şey ama bu 
bilginin eyleme dönüşümünde ahlak çok 
önemli bir yer tutuyor. Adam koca profe-
sör olmuş ama gidiyor bu bilgileriyle bom-
balar silahlar üretiyor. halbuki o bilgiden 
ne güzel mercimek köfte yapılabilirdi. ah-
laksız haysiyetsiz ya. böylelerine de diplo-
ma veriyorlar... (sonuna do�ru mercimek 
köfte yapamayan birine diploma verilme-
mesi gibi bi anlam çıktı niye öyle oldu?)

bu karikatürün bilgi eylem ve ahlak ile olan ilişkisini karikatürü 
arşivimizden seçerken çok net bir şekilde kurmuştuk ama şimdi ha-
tırlayamıyoruz. ama ortada bir bilgisizlik var. eylemsizlik var. bir 
ahlaksızlık da var. demek ki bilgi eylem ve ahlak yoksunu bir insanı 
anlatan bir karikatürdür diyebiliriz. (diyemeyiz diyenleri görüyo-
rum... iyi düşünün bak?)

bu karikatürümüzde ise e�er bir bilginin eylem olarak 
gerçek hayatta karşılı�ı yoksa o bilgi bilgi de�ildir 
diyen insanların yanılgılarını ve çelişkilerini işledik. 
(zorlama oldu farkındayım. bilgisayar başındaki ar-
kadaşımız bunu sadece içinde “bilgi” sözcü�ü geçti�i 
için seçti�ini söyledi. maaşından kestik.)

BİR KLASİ�İ
Karikatür: Yusuf Kot Yorum: Emre Bilgiç
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Faydalı Linkler

vikitap.com    Kitap kurtlarına ev sahipliği yapacak sanal kütüphane! Okuduğunuz, okumak iste-
diğiniz ve okumakta olduğunuz kitapları dakikalar içerisinde listenize ekleyebiliyor ayrıca diğer 
üyelerin kütüphanelerini gezebiliyorsunuz. Site bu etkileşimle sosyal iletişime de olanak sağlıyor.

acikders.org.tr   Site tüm dünyadaki öğretim elemanları, öğrenciler ve kendi kendine öğrenen-
ler için hazırlanmış ücretsiz ve açık eğitsel kaynaklara sahip olan dersler içeriyor. Antropolojiden 
psikolojiye kamu yönetiminden işletmeye kadar geniş ders yelpazesine sahip olan site, 8 üniversiteyi 
de bünyesinde barındırıyor.  

cinemu.com Hem film izlemeyi seviyor hem de müstehcen sahne tehlikesiyle elinizi space tuşundan 
geri alamıyor musunuz? Ailenizle güven içinde film izleyemiyor musunuz? İşte bu site tam sizlik! Bu 
adres ‘Müslümanlar için güvenli film sorgulama sitesi’ olarak adlandırıyor kendini. Film önerisi al-
abiliyor, yorumda bulunabiliyor ve filmlerin güvenlik derecelerine ulaşabiliyorsunuz. ‘İslami İMDB’ 
olarak da nitelendirilen cinemu.com bir film rehberi olarak işlev görmekte. E ne diyelim güvenli 
seyirler!

 kitapmetre.com Siz de bir kitabı en uygun fiyata bulabilmek için o kitapçı benim bu kitapçı senin 
dolaşıyor musunuz? Bir kitaba dokunmanın, hissetmenin hatta belki koklamanın yeri şöyle dursun, 
bu site aradığınız kitabın çeşitli kitap satan sitelerdeki en uygun fiyatını bulmanıza, karşılaştırma 
yapmanıza olanak sağlıyor. Oturduğumuz yerden en ucuz kitabı bulmak sevindirici olsa gerek.

dunyabizim.com  Ümmet coğrafyasının haber portalı olan site kendini hiçbir cemaat, grup ve yak-
laşım farkına itibar etmeden, kıble ehlinin kardeşliği prensibi altında değerler dünyamızla çatışma-
yan nitelikli çabaları takdir edici haberler sunan bir site olarak tanımlıyor. Sitede yok yok. “Önemli 
Adamlar”, “Baba Kitaplar”, “İyi Müzikler”, “Yeni Şeyler”, “İyi Haberler”, “Güzel Mekânlar” gibi onlar-
ca kategoride, dünyadan ve Türkiye’den, binlerce portre, kitap değinileri, müzik haberleri, röporta-
jlar yayınlamakta. 

nesbox.com       90’lıların meşhur atari oyunlarını barındıran site, sizleri çocuk yanınıza kulak ver-
meye davet ediyor. Mario, Mortal Combat, Tank, Contra, Pacman, Circus, Tsubasa, Bomberman ve 
daha birçoğu. Bizden tavsiye; içinizdeki çocuğa arada bir kulak vermek iyi gelecektir. İyi oyunlar! 

edx.org  Çeşitli üniversitelerin online kurslarına ücretsiz erişebileceğiniz site olan edx.org sizlere 
birçok dilde ve alanda eğitim imkanı sunuyor. Kuruculuğunu Hardvard üniversitesinin üstlendiği 
site, yüze yakın üniversiteyle de işbirliği halinde ve dilerseniz küçük bir ücret karşılığında da serti-
fika sahibi olabiliyorsunuz.

mkutup.gov.tr  Bu site Milli  Kütüphaneyi ayağınıza getiriyor. Kitap ayırttırabilme, okuma salon-
larının doluluk oranlarına göz atabilmenin yanında, etkinlikler ve sergileri takip edebileceğiniz bir 
takvimi de mevcut. Yoksa siz hala üye değil misiniz?

smallpdf.com  Bu site Pdf küçültme, Pdf ’i döndürme, Pdf şifre kaldırma, korumalı Pdf oluşturma, 
Pdf ‘i bölme, birleştirme gibi hizmetler sağlıyor. Bu siteyle artık kendi işinizi kendiniz halledebilecek 
25 MG üstü dosyaları e mail ortamına aktarabileceksiniz.

Müberra MAYTALMAN 
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busuu.com   Gelişen dünyada hiç şüphesiz ya-
bancı dilin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu 
site 12 dil seçeneğiyle sizlere yabancı dil öğren-
iminin kapılarını açıyor, üstelik ücretsiz. Yap-
manız gereken tek şey kayıt olmak ve öğrenmek 
istediğiniz bir dil seçmek. Ne de olsa bir lisan, 
bir insan edermiş.

NEW in LEVELS

newsinlevels.com  Site aynı haberin 3 farklı 
düzeyle sunumundan oluşuyor. Haberleri izlerk-
en, metinden de takip etmeye olanak sağlayan 
sitede seviyenize göre İngilizce haberleri dinleye-
bilir kelimelerin telaffuzuna vakıf olabilirsiniz.

Aşağıdaki linkler yabancı dilde kaynağa ihtiyaç 
duyanlar için faydalı olacaktır:

ottomanhistorypodcast.com Osmanlı Tarihi İn-
gilizce

lostislamichistory.com İslam Tarihi İngilizce

library.ircica.org Online Kütüphane

bl. uk British Online Kütüphanesi
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